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“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@ajuntament.granollers.cat
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Carme Elcacho i Olga Torrillas
> Presidenta i tresorera, 

respectivament, de l’associació 
de dones emprenedores Empenta 
Granollers, amb seu a Can 
Muntanyola, el Centre de Serveis 
a les Empreses de Granollers 

> Una entitat nascuda a final 
de 2013 en el marc d’un curs 
d’habilitats emprenedores, en el 
qual les nou fundadores es van 
adonar que compartien molts 
interessos

> Un dels projectes  immediats 
és oferir una zona compartida 
assequible per a homes i dones 
emprenedors a la propera        
Fira de l’Ascensió

TELèfONS D’INTERèS

ABS GRANOLLERS OEST –  938 468 328
CANOVELLES

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD –  93 861 80 30
LES FRANQUESES

ABS GRANOLLERS SUD 93 879 16 25
SANT MIQUEL

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIÓ A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIÓ DE VIOLENCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 861 48 50

ESTABANELL I PAHISA 900 154 444
(AVARIES)

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

Ajuntament de  010
Granollers. OFICINA  93 842 66 10
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
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Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF 
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EL VOLUNTARIAT 
TÉ UN PUNT,

TU
TENS
UN PUNT!

fa 55 anys que es va 
inaugurar a Grano-
llers el cinema Astoria, 
concretament el 17 
d’abril de 1960. Estava 
situat al carrer d’Agustí 
Vinyamata i tenia una 
capacitat de 600 places. 
Durant uns anys va ser el millor cine-
ma local. S’hi projectaven pel·lícules en 
35 mm de forma regular, s’hi lliurava un 
documentat programa de mà i, a més, s’hi 
feien col·loquis molt sovint. D’aquesta for-
ma arribaren a Granollers films destacats com Cleo de 5 a 7, Telé-
fono rojo, volamos hacia Moscú, El eclipse o Un verano con Mónica...
També es van projectar al cinema Astoria, l’any 1961, les pel·lícules 
rodades pel pioner del cinema granollerí Ramon Dagà als anys 20.
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FIRA DEL DISC
Dissabte 4 i divendres 10 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona 

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 5, 12, 19 i 26 d’abril
De 8 a 15 h. Parc Firal

FIRA D’ARTESANS
Divendres 10 i 24 d’abril
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 11 d’abril. De 10 h a 20 h 
Carrers Travesseres i Santa Elisabet 

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO “Acostem el camp”
Dissabte 11 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 11 d’abril
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 11 i 18 d’abril 
Tot el dia. Plaça de les Olles

11a LLOTJA DEL VEHICLE CLÀSSIC 
DE GRANOLLERS
Diumenge 12 d’abril. De 8 a 15 h. Parc Firal

GASTRONOMIA URBANA 
FIRA AGROALIMENTÀRIA
Divendres 17 i dissabte 18 d’abril
De 9 a 21 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE SANT JORDI. Llibres i roses
Dimecres 22, tarda. Dijous 23 d’abril, tot el dia
Plaça de la Porxada i carrer d’Anselm Clavé

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 25 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS ELABORADORS 
DE CATALUNYA
Dissabte 25 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

2a FIRA D’ENTITATS 
Diumenge 26 d’abril 
De 10 h a 16 h. Plaça Sant Miquel

55

 ITINERARI DE CIUTAT

Granollers, 
més enllà 
del ferrocarril

Per iniciativa de la Taula d’Enti- 
tats de Voluntariat de Granollers, 
s’ha produït l’exposició “El vo-
luntariat té un punt. Tu tens un 
punt!”, amb l’objectiu de donar-
ne a conèixer els diversos àmbits: 
el voluntariat social, el comuni-
tari, el cultural, l’ambiental i el 
de solidaritat internacional. La 
mostra està pensada per itinerar 
per equipaments municipals i les 
seus de les entitats que ho dema-
nin. De moment, es presentarà 
a Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau el proper 15 d’abril. 
Amb la mostra s’ofereix, gratuïta, 
una xerrada sobre voluntariat. 
Aquesta és la primera activitat de 
la Taula del Punt de Voluntariat, 
impulsat per l’Ajuntament el mes 
de setembre passat. 

IMATGE DEL CINEMA ASTORIA, SITUAT 
AL PRIMER PIS DEL CARRER D’AGUSTÍ 

VINyAMATA, A TOCAR DE CALA SILA, ANy 
1980. ROBERT RAMOS / AMGR

L’itinerari del mes es dedica a recórrer el Gra-
nollers que creix fora de les muralles medie-
vals, a partir del s. XIX, a través de vestigis com 
l’hospital, el cementiri o el Casino. 
Dia: 19 d’abril, 11 h - Lloc trobada: Museu 
(Anselm Clavé, 40) . Reserva prèvia, 93 842 68 41  
museu@ajuntament.granollers.cat
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REPORTATGE

Granollers promou la participació activa 
a través de la cultura

A Granollers s’estan coent una 

desena de projectes que tenen com 

a denominador comú la participació 

de la gent a partir d’alguna proposta 

cultural impulsada des de diversos 

serveis municipals. El teatre, el circ, 

la dansa, la fotografia són alguns 

dels llenguatges artístics amb què 

col·lectius diversos treballen en 

tallers fins a construir una intervenció 

pública. Enfortir la ciutadania és 

l’objectiu.

Apropar el teatre a determinats perfils de per-
sones que habitualment no hi anirien però fent 
un pas més que simplement oferir-los veure un 
espectacle. Aquesta és la síntesi d’un programa 
que ofereix el Teatre Auditori i que es treballa, 
entre d’altres departaments, amb els serveis 
socials municipals. El pas de més consisteix a 
fer una activitat paral·lela, sempre partint dels 
espectacles de la cartellera del TAG. Per exem-
ple, a partir de la representació de l’Amor Brujo 

A partir de la 
cartellera del 

TAG es generen 
altres activitats  

que incentiven 
la participació i 

busquen generar 
nous públics

©
 L

yD
IA

 D
O

N
O

SO

s’està fent un taller sobre relacions afectives amb 
un grup d’alumnes d’instal·lacions electrome-
càniques, tot nois, i un altre d’imatge personal, 
majoritàriament noies, que estan treballant l’obra 
i preparant una instal·lació de fotografies, que 
s’exposarà al Teatre Auditori de Granollers, coin-
cidint amb la representació de l’obra, el 19 d’abril. 
Posant al dia l’Amor Brujo aquests grups de joves 
reflexionen sobre la incidència dels mòbils a les 
relacions personals i de parella.
 
Dansa i circ a les places

Dones que feien moviment corporal a la Troca i 
alumnes de 4t de l’Escola Joan Solans que fan 
dansa a la classe de música s’han unit per fer 
una representació coincidint amb el Dia Inter-
nacional de la Dansa, el 29 d’abril, a la plaça de 
Sant Miquel. Abans van anar a veure al Teatre 
Auditori de Granollers Da capo de la companyia 
Otra Danza. El coreògraf Dominik Borucki és 
l’encarregat de lligar aquests dos col·lectius per 
“apropiar-se de l’espai públic a través de la dansa 
i de l’expressió corporal”. 
Paral·lelament, el grup de joves participants en 
el taller de circ de l’Associació Artescena han 
vist aquest febrer Cabaret Elegance al TAG. La 
companyia de circ Los Herrerita, els faran quatre 
tallers de diferents tècniques de circ: trapezi, 
fonambulisme, bola i monocicle a Roca Umbert. 
Tots junts delectaran el públic amb un espectacle 

Dones i infants en el taller 
de preparació de l’espectacle 
per al Dia Internacional de la 
Dansa, que dirigeix el coreò-
graf Dominik Borucki
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L’Ajuntament dissenya els diferents projectes a 
partir de l’interès de cada col·lectiu

el dia 6 de juny a la plaça de la Llibertat.

Intervenció artística al barri de Ponent

El Centre Obert de Ponent, l’Escola Ponent, el veï-
nat del barri i l’associació de veïns són les mans 
que estan fent possible una intervenció artística 
en els nous Jardins de Can Guitart. Ha estat 
un procés de treball que ha durat tres mesos, 
conduït per l’artista Pau farell. En la façana del 
Centre Obert de Ponent tots han pintat un mural 
del mapa del món i la frase “una sola raça, la hu-
mana”, un gran cor amb la paraula respecte i en 
una altra paret, un camp de futbol amb la paraula 
món. Paraules, totes elles, sorgides de la partici-
pació del barri mateix.

Participació de l’alumnat de jardineria

Catorze alumnes entre 14 i 16 anys, de la Unitat 
d’Escolaritat Compartida de Jardineria cons-
truiran un hort urbà mòbil que es farà voltar 
per diferents escoles de Granollers i que durant 
l’estiu vestirà l’aparador de la Biblioteca de Can 
Pedrals. D’altra banda, els mateixos alumnes de 
jardineria plantaran 1.800 llavors proporcionades 
pel Banc de Llavors del Vallès Oriental. El planter 
que n’obtinguin es distribuirà en els diferents 
horts de les escoles públiques, als horts urbans 
municipals de l’av. de Sant Julià i els horts del 
Lledoner que gestionen Caritas i la Magrana Va-

llesana. També donaran planter el dia 29 de maig 
en un acte que es farà a la placeta de Sant Plàcid, 
dins del Calendari Verd de Primavera. D’altra 
banda, l’alumnat dels Programes de formació i 
Inserció de comerç, que treballen l’aparadorisme, 
estan preparant un aparador sobre Sant Jordi 
que s’exhibirà a la Biblioteca de Can Pedrals. Ho 
estan fent de la mà de la bibliotecària i experta en 
aparadorisme cultural, Txell Trullàs.

Autoretrats adolescents

Sota l’acrònim TNG (teenagers) una desena de 
joves estan fent un taller d’autoretrat conduït per 
Cristina Núñez, artista resident de l’Espai d’Arts 
de Roca Umbert. Treballa amb selfies que fan els 
mateixos nois i noies amb l’objectiu que apren-
guin a compartir les seves emocions i problemes. 
El mes de setembre exposaran a l’Espai d’Arts 
les fotos que han fet els adolescents i altres que 
la Cristina Núñez els ha fet al seu estudi. Núñez, 
que està treballant a Grenoble en un projecte 
similar, vol incloure fotos dels adolescents fran-
cesos a l’exposició de Granollers i a la inversa. 
“Vull involucrar els nois perquè aprenguin a 
convertir les emocions en art. És un instrument 
per a l’autoconeixement, acceptar-se i incremen-
tar l’autoestima”. La Cristina és una interlocutora 
ideal per empatitzar amb aquests joves, ja que 
ella va superar una adolescència molt complicada 
a causa de l’addicció a l’heroïna. 

Una intervenció 
artística a 

Ponent; joves 
que difonen 

les llavors de 
la comarca i 

adolescents que 
es coneixen amb 

l’autoretrat, 
algunes de 

les accions en 
marxa

Alumnes del PfI de comerç 
preparant l’aparador de Sant 
Jordi de la Biblioteca de Can 
Pedrals. A la dreta, estudiants 
d’imatge personal actualitzen 
el Amor Brujo de falla
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ACTUALITAT

La Generalitat de Catalunya i els ajuntaments 
de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers han 
consensuat en un Pla Director Urbanístic (PDU) 
els usos d’una àrea de 574,22 ha, al voltant del 
Circuit de Velocitat de Barcelona-Catalunya, 
delimitada per la C-17, l’AP-7 i la C-35.
Aquest Pla té com a objectiu configurar un pol 
d’activitats econòmiques relacionades amb el 
món del motor (productives, de recerca, de for-
mació, comercials, d’oci). “Es tracta de buscar 
nous motors econòmics a la ciutat i al país”, va 
dir l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, en la 
presentació d’aquest document. 
Segons el director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí 
Serra, el PDU s’aprovarà definitivament a finals 
de juliol. 
Igualment, el planejament preveu les infraes-
tructures i connexions que han de permetre 
l’activitat econòmica (com, per exemple, la 
variant de la C-17 o la connexió de les línies 
ferroviàries R3 i R8) i els usos admesos en cada 
peça de sòl. A més, integra el desenvolupament 
de l’entorn del Circuit, tenint cura dels seus 
valors ambientals i paisatgístics.

Els usos establerts a Granollers

Pel que respecte a Granollers, el Pla director 
preveu la possibilitat d’acollir en l’àmbit de Can 
Riba-Can Ninou, de gairebé 30 ha, usos hote-
lers, recreatius i de serveis esportius; a l’àmbit 
de Palou sud, en una superfície de més de 26 
ha, activitats d’interès públic com un kàrting, 
que acolliria proves estatals i internacionals i un 
kàrting amateur. Més a prop del Circuit, encara 
en terme de Granollers, hi haurà una zona lú-
dicoesportiva del RACC, al costat de la qual s’hi 
podrà establir una zona comercial i de serveis. A 
tocar de Can Cabanyes, s’estableix una àrea on 
es podrà aparcar en dies de màxima afluència a 
la instal·lació.

Altres sectors a Montmeló i Parets del Vallès

El nou planejament preveu altres dos sectors 
fora del terme de Granollers: el de Can Guitet, 
de gairebé 36 ha, per a indústria, serveis, ofici-
nes, tecnològic, i servei educatiu; i el de Torre 
Pardalera, de 12 ha, el més proper al Circuit per 
a usos comercials vinculats al motor, oficines i 
tecnològics i centre d’esdeveniments. En l’àmbit 
estricte del Circuit s’admeten, a més de l’ús 

El Pla director del Circuit facilitarà la instal·lació 
d’activitats relacionades amb el motor

principal per a curses, altres usos com els so-
cioculturals, un heliport, —que entrarà ben aviat 
en funcionament—, oficines i comerços, àrees 
de lleure i servei de restauració, entre d’altres. 
La superfície destinada als aparcaments del 
Circuit també s’ordena i s’amplia: de 630.227 m2 
a 745.327 m2 incorporant sòl no urbanitzable 
sense protecció per donar servei puntual-
ment en els dies de curses. Aquests sòls 
s’incorporaran en l’àmbit del Pla director com 
a connectors entre el Circuit i el nucli urbà de 
Granollers a través d’una xarxa de camins exis-
tent, que s’hauria de mantenir i potenciar.
Un cop s’aprovi definitivament el PDU del Circuit 
“caldrà desplegar-lo bé i trobar els inversors”, 
va dir l’alcalde en la presentació pública del Pla. 
L’Institut Català del Sòl conduirà el desenvo-
lupament del PDU amb la participació dels 
ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets 
del Vallès.

La Generalitat 
preveu aprovar 

definitivament el 
PDU a finals de 

juliol

1 Aparcaments ocasionals en dies de màxima 
afluència al Circuit

2 Àmbit de desenvolupament d’activitats 
productives

3 Zona esportiva i lúdica-RACC
4 Àmbit de connexió entre zones

5 Sòl urbà compatible amb vials i aparcaments 
en dies de màxima afluència al Circuit

6 Espai natural de Can Cabanyes
7 Palou Sud. Activitats d’interès públic 
 (kàrting...)
8 Àmbit per a serveis i comercial
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El tram del carrer de Corró, entre els carrers de Torras i Bages i Valèn-
cia, s’urbanitzarà amb la construcció d’una plataforma única. L’objectiu 
és que sigui més accessible i còmode per als vianants, per la qual cosa 
el vial estarà format per un carril asfaltat i una vorera pavimentada 
amb llambordes de formigó de diferents colors, tot a un mateix nivell.  
En el carril central asfaltat, es col·locarà una rigola al centre, amb nous 
embornals, per a la recollida d’aigües superficials. També s’aprofitarà 
l’actuació per renovar el clavegueram, el tub d’aigua potable i es soter-
raran les línies elèctriques i telefòniques. A més, s’instal·larà un tub 
per on passaran els serveis de telecomunicacions.

Un nou pas de vianants sota les vies del 
tren millora la seguretat viària
El proper mes d’abril s’han d’enllestir les obres 
d’un nou pas de vianants al carrer de Joanot 
Martorell a l’altura del carrer d’Arenys. Es 
tracta d’una actuació que millorarà la segure-
tat viària del pas inferior existent sota les vies 
del tren de la línia del nord, que representa un 
perill per als vianants que el fan servir. El veïnat 
del costat oest de les vies és el que majoritària-
ment utilitza aquest pas com a connexió amb el 
centre de la ciutat, tant a peu com en vehicle. 
Per aquest motiu s’està construint una ore-
llera a cada costat del carrer per facilitar la 
visibilitat i, alhora, es reforçarà la senyalitza-
ció i l’enllumenat públic, amb un fanal a cada 
costat del pas de vianants, equipats amb llums 
leds. També es crearà una zona de refugi per 
als vianants i per als vehicles al costat del pas 
inferior de les vies. A més s’hi incorporarà la 
instal·lació de pilones flexibles de color verd 
que afavoreixen la visibilitat del traçat de la 
calçada. 
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Granollers estalviarà 
20.000 €/any amb la 
substitució de 158 punts 
de llum per leds en tres 
vies principals
Gairebé 20.000 euros l’any s’estalviarà 
l’Ajuntament de Granollers en la factura del 
consum elèctric dels carrers de francesc 
Macià, Joan Prim i Primer Marquès de les 
franqueses. Aquest estalvi es produirà 
quan s’hagin substituït les 316 làmpades 
de vapor de mercuri i 125 w de potència 
cadascuna d’aquests carrers per llume-
neres led de només 39 w. L’operació, que 
portarà a terme l’empresa SECE amb una 
inversió total de 88.544,63 euros, IVA inclòs, 
suposarà un estalvi de 137.410 kWh i 19.237 
euros/any i es portarà a terme durant els 
mesos d’abril i maig.
Aquesta actuació gaudeix del suport i 
cooperació de la Diputació de Barcelona 
a través del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, que aporta el 80 % del cost 
de la inversió, mentre que l’Ajuntament de 
Granollers hi aportarà el 20 % restant.

S’urbanitzarà un nou tram del carrer 
de Corró amb plataforma única
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Escoles Bressol Municipals 
Curs 2015-2016

JORNADA DE PORTES OBERTES
Escola Bressol Tortuga: dilluns 20 d’abril, de 18 a 20 h

Escola Bressol Giravoltes: dilluns 27 d’abril, de 18 a 20 h
Escola Bressol El Teler: dimecres 29 d’abril, de 18 a 20 h

PREINSCRIPCIÓ DEL 4 AL 14 DE MAIG
a l’escola bressol escollida en primera opció

Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h 
i dimarts i dijous, de 15 a 17 h

EBM Tortuga: c. Garrotxa, 8 , tel. 93 870 93 52
EBM Giravoltes: ctra. de Caldes, 52, tel. 93 861 65 65

EBM El Teler: c. Corró, 349, tel. 93 849 64 40

El Parc del Lledoner estrena un espai de jocs 
infantils únics a la ciutat. Es tracta d’una gran 
àrea de 450 metres quadrats amb jocs de fusta 
i cordes, com a material principal, de colors 
neutres que queden integrats en el parc. 
Hi ha dues zones de joc diferenciades: una per 
a infants de 3 a 6 anys i l’altra, per a infants a 
partir de 6 anys, ampliant així l’oferta de jocs 
per a nens més grans. Els dos espais tenen 
sorral per esmorteir el cop en cas de caiguda 
i els elements estan certificats pel que fa a la 
construcció de l’estructura del joc i la seguretat. 
També s’ha tancat la zona destinada a infants de 
3 a 6 anys per tal de minimitzar el risc que gos-
sos i gats contaminin l’espai, ja que els infants 
d’aquestes edats manipulen la sorra. 
L’àrea es complementa amb una tirolina, que 
estava al barri de Can Gili. L’ampliació dels jocs 
del parc del Lledoner ha costat 61.784,74 €.  
A Granollers hi ha 86 àrees de jocs infantils, 70 a 
l’espai públic i 16 a les escoles. Aquestes àrees 

Granollers disposa d’un centenar 
d’àrees de jocs infantils

inclouen els jocs (tobogan, molla, gronxador...), 
elements esportius (cistelles, porteries...), 
tanques, rètols i els sorrals de joc. En total, uns 
300 elements.

La Magrana Vallesana i Càritas Diocesana 
crearan dos horts socials al Lledoner

El projecte “L’hort del Lledoner” és resultat de la col·laboració publi-
coprivada entre l’Ajuntament de Granollers, La Magrana Vallesana i 
Càritas Diocesana, i dóna resposta a la demanda d’ambdues entitats 
per desenvolupar els seus projectes respectius d’horts col·lectius 
d’interès públic.L’associació de productors i consumidors La Magrana 
Vallesana crearà un hort-museu per fer  difusió de l’agroecologia, 
i Càritas destinarà el solar a plantar un hort, en col·laboració amb 
la Cooperativa d’iniciativa social Tarpuna, per contribuir a millorar 
l’alimentació, l’autoestima i les relacions socials de persones en risc 
d’exclusió social. “L’hort del Lledoner” se situa en un solar públic de 
3.000 m2 al barri del Lledoner que ha estat anivellat i equipat amb  
dues escomeses d’aigua i un contenidor per emmagatzemar mate-
rial. Durant la cessió del solar, feta per 3 anys, es potenciaran les 
col·laboracions socials, educatives i científiques. 
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El 84 % de llars, oficines i locals de 
Granollers ja tenen accés a la fibra òptica

Granollers és una de les ciutats de Cata-
lunya que té més avançat el desplegament 
de la xarxa de fibra òptica. El 84 % de llars, 
oficines i locals de Granollers ja poden con-
tractar el servei a alguna de les operadores 
que han cablejat la ciutat en els darrers 
anys. En concret, hi ha sis xarxes de fibra 
òptica a la ciutat. 
fa 15 anys l’Ajuntament de Granollers ja 
va apostar per impulsar aquestes actua-
cions que es tradueixen avui, entre d’altres, 
en una major velocitat en la descàrrega 
d’arxius i una millor qualitat i seguretat del 
serveis de telefonia. S’espera que el desple-
gament es completi totalment l’any que ve. 
Pel que fa als polígons industrials, Palou 
Nord i Cal Gordi-Cal Català ja tenen fibra 
òptica mentre que continuen les tasques de 
desplegament a Jordi Camp, Congost i font 
del Ràdium, als quals s’hi afegirà aviat el 
polígon del Coll de la Manya. 
Disposar d’aquesta tecnologia significa per 
a les indústries millorar la productivitat i la 
competitivitat.

Notícies, agenda, serveis i bústia són les pres-
tacions principals de la nova app de Granollers, 
disponible per als sistemes operatius iOS i 
Android, que ha desenvolupat  l’Ajuntament de 
Granollers.
En aquest nou canal de comunicació es mostren 
les últimes notícies publicades a la web munici-
pal i l’agenda d’actes, entre d’altres. 
Pel que fa a serveis podem trobar-hi altres 
aplicacions de Granollers, com la de l’Hospital, 
Ràdio Granollers o Vallès Oriental Televisió; 
els principals telèfons d’urgència; la informa-
ció amb els horaris de transports (autobusos, 
tren, taxi); la possibilitat de comprar entrades 
per al teatre, mitjançant un enllaç amb la web 
d’Escena Gran; un enllaç amb la web de turis-
me visitgranollers.com; i un enllaç amb la seu 
electrònica, el portal per fer tràmits municipals 
en línia, que inclou també informació pública 
de l’Ajuntament com les subvencions i ajuts, 
normatives i ordenances, i l’oficina virtual. 

L’Ajuntament de Granollers ja té app

Mig milió d’euros més per 
al Pla de xoc contra la crisi
L’Ajuntament de Granollers tancarà 
l’exercici pressupostari de 2014 en positiu. 
En concret, amb un romanent de tresore-
ria disponible de 9,7 MEUR, part del qual, 
500.000 euros, es destinaran a ampliar el 
Pla de xoc contra la crisi. Així, aquest 2015 
s’invertiran 1,5 milions d’euros per a me-
sures d’ajut social i de promoció econòmica 
per cobrir les situacions de risc i d’exclusió 
social generades per la crisi. Entre aquestes 
accions destaquen les actuacions per  al 
manteniment de l’habitatge, contractació 
de persones aturades, beques i ajuts per a 
la infància i l’adolescència, subvencions per 
estimular l’activitat econòmica, formació i 
subvencions a entitats socials. Properament 
es concretarà la destinació exacta d’aquest 
mig milió d’euros. 
Des que va començar la crisi, l’Ajuntament 
de Granollers, a partir de les propostes del 
Consell Econòmic i Social, haurà destinat un 
total de 5 milions d’euros per acompanyar 
les persones que pitjor ho estan passant.
www.granollers.cat/pladexoc 

Sis xarxes de 
fibra òptica 
discorren pel 
subsòl de la 
ciutat per oferir 
velocitat en la 
transmissió de 
dades

finalment la bústia permet fer queixes i sug-
geriments sobre qualsevol tema de gestió de la 
ciutat, prèvia identificació. Aquest no és 
un servei nou, però si més in-
novador del que ja existeix 
a www.granollers.cat ja 
que la persona usuària pot 
indicar mitjançant geolo-
calització el punt exacte on 
es produeix la incidència, a 
més de poder-hi penjar fotos, 
si ho creu adient. 
La nova app de Granollers és 
una eina en constant actualit-
zació, per la qual cosa ja s’està 
treballant a incorporar noves 
funcionalitats en l’agenda; noves 
aplicacions; i notificacions emer-
gents, és a dir, missatges instantanis 
dirigits a les persones usuàries per a 
situacions extraordinàries.
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El passat mes de febrer l’Ajuntament de Gra-
nollers va fer l’acte d’agraïment públic a la 
seixantena de persones que, amb les seves 
aportacions documentals durant l’any 2014, han 
contribuït a engruixir el patrimoni local. 
Es tracta de donacions o bé cessions, de ma-
terial fotogràfic, pel·lícules, documents escrits 
i sonors, i objectes, en total, 70 ingressos amb 
destí a l’Arxiu Municipal —la majoria d’ells— a 
l’Hemeroteca Municipal Josep Móra i al Museu 
de Granollers. 
El conjunt de material es desglossa en 1.224 
fotografies, tretze pel·lícules, 0’29 metres de 
documents mecanografiats, 0’33 metres de do-
cuments impresos, 0’01 metres de manuscrits, 
dos plànols, onze documents sonors digitals, un 
de sonor analògic i quatre objectes. L’interval 
cronològic abasta de final del segle XIX fins ara. 
Aquest patrimoni queda, així, incorporat als 
fons i col·leccions locals pel seu interès històric, 
social o cultural, i a l’abast de la ciutadania. 

Acte d’agraïment a la seixantena de persones 
que han contribuït a ampliar el patrimoni local

Can Cunillera, Ca la Madalena i una façana del c. de Barcelona han estat 
els tres edificis reconeguts públicament per la cura i el respecte que els 
propietaris han mostrat a l’hora de conservar-ne els elements patrimo-
nials com a edificis catalogats que són. 
La Comissió de Patrimoni qualifica les intervencions en les diferents 
rehabilitacions d’exemplars i valora també la bona entesa entre promo-
tors i tècnics de les obres, i els serveis tècnics municipals a l’hora de 
consensuar les solucions constructives més adients en cada cas. En el 
cas de Can Cunillera (Porxada, 26 i 27 c. Santa Esperança), propietat de 
Jaume Trasserra, el projecte ha anat a càrrec de l’estudi Blanch i Conca 
Arquitectura. La reforma de Ca la Madalena (Barcelona, 2-4-6), propietat 
de Miquel d’Argila, l’ha feta l’arquitecte Vicenç Oliveras. I la intervenció 
en la façana del c. de Barcelona, 50, propietat de Víctor font i Esther 
Arnan, la signa l’estudi H Arquitectes. 

Reconeguts tres edificis 
per la seva restauració exemplar

Una vintena d’activitats 
en les 32es. Jornades 
Culturals de la Gent Gran 
Entre els dies 7 i 12 d’abril, se celebren les 
32es. Jornades Culturals de la Gent Gran, 
organitzades per l’Ajuntament i la Coordina-
dora de la Gent Gran, amb la participació de 
quinze entitats ciutadanes. El programa pro-
posa una vintena d’activitats entre xerrades, 
tallers, exposicions, recitals, espectacles i 
itineraris. Aquesta edició, les jornades conti-
nuen amb el seu objectiu intergeneracional, 
per la qual cosa compten amb la participa-
ció dels infants dels centres oberts, i posen 
l’accent en la salut i l’envelliment actiu, amb 
l’exercici, l’alimentació i l’oci saludable com 
a centres d’interès de les diverses activitats. 
El programa s’iniciarà el dia 7 d’abril amb 
la inauguració de les jornades i la presen-
tació de la mostra de treballs manuals. A 
partir d’aquí, cadascú pot trobar l’activitat 
que més l’interessi: xerrades sobre història, 
activitat intergeneracional de racons de jocs,  
taller sobre autonomia, recital de poemes, 
taller de menús saludables, mostra de tai-
txi, teatre, trobada de corals i de puntaires... 
Més info, www.granollers.cat 
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Pericas, McClellan, Serratacó 
i Vizuete, millors esportistes

La festa de l’Esport ha reconegut, un any més, 
els millors esportistes, en aquest cas, de 2014.
L’esdeveniment va tenir lloc en una Sala Tarafa 
plena de persones que van sumar-se al reco-
neixement. Agustí Pericas, jugador de waterpolo 
del Club Natació Granollers; Samantha McCle-
llan, del Club Esquí Granollers; Santi Serratacó, 
del Club Bàsquet Granollers; i Judith Vizuete, 
del Club Balomano Granollers, van recollir els 
trofeus com a millors esportistes. En el trans-
curs de l’acte van fer-se reconeixements també 
al Club de futbol Americà Granollers fènix, al 
Club Taekwondo Granollers, a Josep Traveria 
(UNISUB), a l’excapità del BM Granollers, Raúl 
Campos i al Cros Anna Mogas.

El Voluntariat Educatiu es va iniciar el 
tercer trimestre del curs 2012-2013, des 
d’aleshores cada curs ha anat augmentat 
el nombre de voluntaris i voluntàries que 
hi participen en els 22 centres educatius 
de la ciutat. Dels 55 voluntaris inicials s’ha 
passat als 123 que durant el curs 2013-14 
han dedicat una part del seu temps lliure 
a col·laborar amb les escoles i els instituts 
de la ciutat en benefici de l’educació dels 
infants i joves. Aquest curs 99 persones són 
voluntàries educatives. Amb l’inici del tercer 
trimestre escolar es fa una nova crida.
El programa de Voluntariat Educatiu està 
impulsat pel Consell Escolar Municipal ins-
pirat en el Projecte Educatiu de Granollers 
(PEG) amb la voluntat de defensar, mantenir 
i millorar tot el nostre potencial educatiu. 
“El projecte del Voluntariat Educatiu és 
clau i eix vertebrador de la vida activa de la 
ciutat. Granollers té un lideratge en volunta-
riat i en matèria educativa”, així ho ha definit 
l’alcalde, Josep Mayoral, en la presentació 
de noves accions en temes de voluntariat. 
Tothom que ho desitgi pot sumar-se al 
projecte fent activitats com: estudi assistit, 
acompanyament a sortides i visites, padrins 
de lectura, suport a P-3 a l’inici de curs, 
alfabetització digital, voluntariat lingüístic, 
atenció a alumnes nouvinguts, ajut a la 
biblioteca escolar, suport informàtic... Totes 
les persones interessades es poden adreçar 
al Servei d’Educació (c. de Santa Elisabet, 
16) o bé omplir la butlleta que es troba a 
www.granollers.cat/educacio

El Voluntariat Educatiu, 
un actiu per a l’alumnat

Es posa en marxa un directori 
de recursos per a les entitats
L’Ajuntament de Granollers presta un servei de suport a les entitats 
i associacions sense ànim de lucre a través d’un programa anual 
d’informació, formació i assessorament. La recent entrada en vigor 
de la reforma fiscal (lleis d’Impost de Societats i de Transparència), 
afecta el món associatiu i per això s’ha reforçat l’acompanyament que 
ja es presta amb cursos específics sobre responsabilitat fiscal de les 
juntes directives, reforma fiscal i mecenatge, i comptabilitat. A més, 
s’ofereix a les entitats una atenció presencial per part d’un expert en 
temes fiscals i econòmics, prèvia cita. Un assessorament personalit-
zat i gratuït que es pot sol·licitar al tel. 93 842 68 37, presencialment 
(Participació Ciutadana, c. Corró, 49, de dl. a dv, de 9 a 14 h) o a re-
gistreentitats@ajuntament.granollers.cat. El suport es completa amb la 
posada en marxa de l’espai www.granollers.cat/entitats, dins del web 
municipal, un directori de recursos per a les entitats de la ciutat. 
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7
9.30 a 12.30 h. Càpsula PuntTIC. 
Empresa i emprenedoria
Eines 2.0: Monitoritza les xarxes 
socials
Estàs a totes les xarxes? Estalvia temps 
amb eines gratuïtes i una mica de 
planificació

9
9 a 15 h. Curs de 6 hores. Bonificable
Expatriats i impatriats. Qüestions 
de Seguretat Social i fiscalitat
Gestió de la mobilitat internacional 
de professionals interns i reclutament 
de professionals a l’estranger

9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

13
14.30 a 16.30 h. Curs de 4 hores. 
Itinerari Comerciants
Aparadorisme & Visual Merchandising 
Comercial
Crida l’atenció del consumidor, desperta 
el seu interès i crea el desig de compra

14
9 a 13.30 h. Itinerari formatiu 
de 28 hores. Emprenedoria
Tot allò que necessites saber 
per tirar endavant un negoci
Es treballarà de forma integradora 
diferents àrees que intervenen en la 
posada en marxa del teu negoci 
(jurídica, laboral, fiscal, econòmicofi-
nancera, organitzativa, de mercat 
i recursos tecnològics)

15
9.30 a 13.30 h. Formació de 4 hores. 
Empresa i emprenedoria
Com planificar una web d’empresa 
de forma efectiva
Transforma una web en una eina de 
promoció i difusió

9 a 11 h. Jornada. Empresa
Millora de les operacions en 
les empreses del sector industrial*
Quina estratègia operacional convé a la 
meva empresa per ajudar a les vendes, 
el Lean Manufacturing o QRM?

16
9 a 15 h. Curs de 6 hores. Bonificable
Multifase carretera-marítim 
(ADR-IMDG)*
Evitar incidències i sancions en el trans-
port bimodal carretera-marítim 
de mercaderies perilloses

9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

9 a 15 h. Curs de 6 hores. Bonificable
Tècniques de cobrament: control 
i descens de la morositat* 

Reduir l’import de la cartera d’impagats 
i deutors. Conèixer mesures de 
prevenció, seguiment i gestió de la 
negociació de cobraments

20
9.30 a 12.30 h. Curs de 6 hores. 
Emprenedoria i persones aturades
Persones emprenedores de +40 anys: 
per què és un bon moment?
El valor de l’experiència, aprendre per 
emprendre

14.30 a 16.30 h. Curs de 4 hores. 
Itinerari comerciants
Estratègia de marca, de mercat i model 
de negoci
Vies per diferenciar-nos de la 
competència

21
9.15 a 12 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Fiscalitat de la retribució dels socis, 
administradors i directius de les 
societats*

22
9 a 13 h. Curs de 16 hores. Bonificable
Màrqueting per a pimes: un mirall per 
als teus clients*
Elaborar un pla de màrqueting per a 
aconseguir l’èxit de l’empresa en el 
mercat

23
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

27
9.30 a 13.30 h. Curs de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Millora la gestió per reduir despeses 
Aprèn a analitzar el compte de resultats 
i el pla de tresoreria

28
9 a 14 h. Curs de 15 hores. Bonificable
Transmet il·lusió al teu equip 
i augmenta el seu compromís*
Efectivitat en la gestió de persones. 
Tècniques d’argumentació i motivació, 
foment del treball en equip i estratègies 
de gestió del conflicte

29
10.45 a 13.40 h. Jornada. Empresa
Dades Obertes: un camí cap a 
la coproducció i la col·laboració
6è fòrum de Col·laboració Publico
Privada de Granollers

30
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

* Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona

Programa d’activitats 
per a l’empresa i 
l’emprenedoria

Abril 2015

12

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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Els darrers mesos el Consell de la forma-
ció Professional i l’Ocupació de Granollers 
ha treballat per impulsar una mediació entre 
l’empresa i el sistema de formació professional 
i superior per a la millora de la inserció laboral 
dels joves en els sectors químic i alimentari. 
L’objectiu d’aquest projecte, anomenat Baula, és 
desenvolupar un model de gestió de l’ocupació 
en aquests sectors industrials estratègics de 
Granollers i aconseguir orientar els joves cap 
al món laboral. S’han visitat unes 40 empreses 
dels sectors químic i alimentari de la comarca, 
per tal de conèixer les seves necessitats i veure 
l’encaix de projectes de formació Professional 
Dual en diverses famílies professionals: labo-
ratori químic, manteniment electromecànic, 
administració i finances, desenvolupament in-
formàtic, comerç internacional... A partir d’aquí, 
i gràcies a tres tallers de treball amb empreses 
i els centres de formació professional, s’ha 

Quaranta joves completaran la seva 
formació en una empresa

explicat com ha de ser aquesta formació dual, 
que serà una de les eines per poder sortir de 
la situació actual, millorant l’ocupabilitat dels 
joves, reduint l’atur juvenil i incrementant la 
productivitat de les empreses.
 
30 empreses amb la FP Dual

S’han impulsat convenis amb tots els centres de 
formació professional de la ciutat, i més de 30 
empreses s’han sumat al projecte. 
S’han signat conveni de formació dual en 10 
especialitats professionals, 5 en grau superior 
(laboratori químic, comerç internacional, trans-
port i logística, desenvolupament d’aplicacions 
i sistemes informàtics) i 5 en grau mitjà (opera-
cions de laboratori, emergències sanitàries i les 
que ja han començat enguany, com són man-
teniment electromecànic, mecanitzat, i auxiliar 
d’infermeria).

Empresaris i representants 
d’organismes que s’han 
sumat al projecte Baula II

fins al 30 d’octubre estan obertes les convoca-
tòries per a subvencionar a la contractació de 
persones desocupades de Granollers menors 
de 30 anys i majors de 45 anys. I, també, les 
subvencions per a persones emprenedores 
que constitueixin una activitat empresarial a la 
ciutat mitjançant l’autoocupació i la consolida-
ció empresarial pal·liant el cost de la càrrega 
financera que suposa demanar un finançament 
bancari. Aquestes ajudes volen contribuir a 
reduir la taxa d’atur de Granollers, afavorir la 
consolidació i el creixement de l’activitat em-
prenedora a la ciutat. El 14 % del pressupost 

Ajudes 
a les 
empreses
i a l’empre-
nedoria

total dels quatre plans de xoc corresponen a 
subvencions d’acompanyament a les empre-
ses i a la contractació. Des de la posada en 
marxa de Can Muntanyola, Centre de Serveis 
a les Empreses, 2.095 persones s’han donat 
d’alta al servei d’emprenedoria i s’han consti-
tuït 252 empreses. El servei d’allotjament de 
projectes ha arribat al 100 % d’ocupació, amb 
16 empreses allotjades. D’altra banda, les 
sessions formatives, les jornades i les con-
ferències han acostat l’equipament a més de 
6.000 assistents en aquests dos anys i mig de 
funcionament de Can Muntanyola.
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Musicànim, l’efecte 
terapèutic de la música 

El Centre d’Estudis i Documentació del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) custodiarà, durant 25 anys, el fons 
Benito, donat per la família Benito i Verda-
guer al Museu de Granollers. Aquest és un 
dels acords del contracte de comodat entre 
el MACBA i el Museu de Granollers per a la 
consulta, la investigació i la difusió del fons 
Benito. 
Es tracta d’un fons de 150 carpetes, 15 pro-
jectes inèdits, 10 edicions inèdites, 24 series 
amb suport per exposar, 1.379 negatius fo-
togràfics, 2.627 positius i 14 llibretes perso-
nals que prèviament el Museu de Granollers 
ha documentat, digitalitzat i introduït en una 
base de dades, així com també n’ha fet la 
primera classificació i catalogació en sèries, 
subsèries i unitats documentals.
El Centre d’Estudis i Documentació del 
MACBA, com a centre especialitzat, accepta 
el fons Benito i durà a terme la coordina-
ció i execució del procés de catalogació del 
fons i n’assumeix l’arxiu, la conservació i 
restauració, així com també la gestió i servei 
per a la promoció de la recerca i investigació 
per als estudiosos, i la seva difusió. 
El 20 de març el qui era director del MAC-
BA, Bartomeu Marí, va signar l’acord amb 
l’alcalde Josep Mayoral, en el marc de 
l’exposició Jordi Benito. Idees com a imat-
ges/Documents com a obres d’art, que es 
pot visitar al Museu de Granollers fins al 27 
de setembre de 2015. 
Una exposició que és alhora un homenatge, 
una reivindicació i una ocasió per conèixer o 
reconèixer la vida i l’art de Jordi Benito.

El Fons Benito 
serà custodiat 
pel MACBA

Les germanes de Jordi Benito amb l’alcalde, el comissari de 
l’exposició, Vicenç Altaió, la regidora de Cultura i l’equip del Museu

“Musicànim” és un nou projecte impulsat per 
la Orquestra de Cambra, la fundació Hospital 
Asil i el Teatre Auditori de Granollers, amb el 
suport de l’Obra Social “La Caixa”, per acostar 
la música en la seva dimensió cultural, social 
i terapèutica a les persones. Els valors socials 
i educatius de la cultura han estat i són en 
aquests moments de crisi, pilars fonamentals 
per al desenvolupament d’una societat moder-
na, avançada i compromesa amb ella mateixa.
“Musicànim” porta la música al bell mig de 
l’ànima, entesa aquesta com a part vital i essen-
cial de les persones per ajudar-les, també, en 
moments de dificultats. Així cada quinze dies, 
la segona i la quarta setmana de cada mes, 
músics voluntaris de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers interpretaran breus concerts en els 
vestíbuls i les sales d’espera i de tractaments de 
l’Hospital, amb l’objectiu de millorar el benestar 
de les persones. fent extensiva la participació 
a tots els músics que, de manera voluntària, 
vulguin aportar els seus coneixements i gaudir 
de l’experiència.
Les actuacions musicals seran en directe i 
protagonitzades, en aquesta primera fase, per 
l’Orquestra de Cambra de Granollers en dife-
rents formats i repertoris, que poden coincidir 
amb actuacions expresses o assajos oberts i 
adaptats. Els concerts estan pensats i adaptats 
per interactuar en espais i amb l’objectiu que la 
música aporti als oients una experiència trans-
formadora més enllà del plaer estètic i més 
propera als beneficis de salut i benestar en els 
context en què es troben. L’objectiu és aconse-
guir apropar la música a diferents col·lectius i 
en diferents àmbits.

Cada quinze 
dies músics 

de l’Orquestra 
de Cambra 

de Granollers 
interpretaran 

breus concerts a 
l’Hospital
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Dimecres 8
• espectacle familiar. El pinzell màgic, amb Gina 
Clotet. Per a nens/es de +3 anys
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

DivenDres 10
• Presentació del llibre Un fill-Un hijo, d’Alejandro 
Palomas
19.30 h Llibreria la Gralla

Dissabte 11
• Workshop sobre el llibre d’artista
Matí i tarda. Espai d’Arts de Roca Umbert

Diumenge 12
• Diàleg amb l’artista Enric Lax, amb 
l’acompanyament musical d’Albert Lax
12 h Sala ciutat. Centre Cultural de Granollers

• espectacle familiar. La llegenda de Sant Jordi 
Amb Ermisenda Soy i Mar Aumedes
Preu: 2 € (Aforament limitat)
17:30 h Espai d’Arts de Roca Umbert

Dilluns 13
• Presentació del llibre Per pur plaer, de Marina 
Martori. A càrrec d’Ada Parellada
20 h Llibreria la Gralla

Dimarts 14 
• les tertúlies de l’arxiu: 
La diada de Sant Jordi durant la Transició, amb el 
testimoni de Frederic Malàs i la projecció de la 
pel·lícula Sant Jordi 1977, de Joan Corbera
17 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

Dimecres 15 
• espectacle familiar. Pomelo, amb Judit Farrés 
Per a nens i nenes de +3 anys
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

• Trobada amb... Care Santos
19 h Sala Tarafa

Dijous 16
• Presentació de la beca “Escrit per...”
Organitza: AC, Editorial Alpina i Arxiu Municipal
19 h Biblioteca Can Pedrals

DivenDres 17
• signatura del llibre El món blau. Estima el teu caos, 
amb l’autor Albert Espinosa
18.30 h Llibreria La Gralla

Diumenge 19
• vermut literari amb els autors d’Editorial Alpina 
Organitza: Llibreria La Gralla i Editorial Alpina
12 h Terrassa del Mirallet

Dimarts 21
• Presentació del llibre L’hort del segon origen. 
L’horticultura del futur amb arrels del passat, de Jordi Puig 
Amb Carlos Duarte i Martí Boada
19.30 h Biblioteca Can Pedrals

Dimecres 22
• inici Fira del llibre i venda de roses
13 h Plaça Porxada i carrer Anselm Clavé

• roses per la vida
Parades de roses i llibres reciclats. Dies 22 i 23
Organitza: Oncovallès
Matí i tarda. C. d’Anselm Clavé i pl. Corona

• trobada d’autors i lectors comarcals
De 17 a 20 h Plaça Porxada

• Pregó de sant jordi, a càrrec d’anna ballbona
19 h Plaça Porxada

Dijous 23
• Fira del llibre i venda de roses
Tot el dia. Plaça Porxada i c. Anselm Clavé

• Diada de sant jordi amb l’av de l’Hostal
8 h Centre Cívic Nord

• Diada de sant jordi amb l’av lledoner
9 h Plaça Jaume I el Conqueridor

• recital poeticomusical, a càrrec dels professionals 
de l’HGG
13 h Hospital General de Granollers

• espai familiar de lectura 
Organitza: Biblioteques de Granollers
17 h Plaça Maluquer i Salvador

• Xvii lectura de Poemes d’arreu del món
17 h Carrer Corró, placeta Sala Tarafa

• taller infantil i juvenil de castells amb els Xics
17.30 h Plaça de la Corona

• taller infantil de manualitats de sant jordi
Organitza: AV Can Gili
17.30 h Centre Cívic Can Gili

• conte, música i cançons. Tres princeses i una drac
Organitza: La Llançadora
18 h Plaça de Josep M. Folch i Torres

• Per sant jordi, bookcrossing
A partir de les 18 h Placa de l’Església

• sardanes amb la cobla ciutat de girona
18.30 h Plaça Porxada

• actuació dels Xics de granollers
19 h Plaça de la Corona

DivenDres 24 D’abril
• Per sant jordi, taller de dracs
Per a nens/es de + 4 anys
17.30 h La Troca

• conversa al voltant del llibre 30 anys i 1 dia. Visions 
dels anys 80 al Vallès Oriental 
19 h Museu de Granollers 

• teatre. Fedra, de Jean Racine. Direcció de Sergi Belbel
21 h Teatre Auditori de Granollers

Dissabte 25 D’abril
• Festa de sant jordi
Organitza: AV Tres Torres
18 h Centre Cívic Jaume Oller

• lliurament dels premis del Xii concurs de 
narracions solidàries
19 h Sala Tarafa

• contes. Mi hermana Elba y los altillos de Brumal, de 
Cristina Fernández Cubas 
21 h Teatre de Ponent. Dg 26, nova sessió a les 19 h

Dimecres 29 D’abril
Trobada amb... Carme Barbany, autora de la novel·la Sota 
les llambordes, un jardí
Col·labora: CPNL 
19 h Biblioteca Roca Umbert

activitats

més informació: www.granollers.cat/santjordi
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dIMEcRES, 1

16 h GRA. Equipament juvenil
Inici de l’exposició de textos il·lustrats 
Celestí Bellera, a l’espai expositiu GRA·FIX 
Treballs dels alumnes de 1r de batxillerat 
artístic: Eudald Roja, Elena Montañés, 
Vinyet Tremoleda i Aina Vilaró

dIMARtS, 7 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
“La Catalunya resistent, allò que la transi-
ció ens va amagar”. A càrrec de Josep M. 
Solé i Sabaté, catedràtic d’història con-
temporània per la Universitat de Barcelona 
Organitza: AGEVO. Col·l.: Òmnium Cultural

19.30 h Espai Gralla
Inauguració de l’exposició de Moisès 
Vilageliu. Fotografia

dIMEcRES, 8

18 h Centre Cívic Can Gili
Xerrada “Artteràpia”. A càrrec de la 
terapeuta Núria Molina
Organitza: Fundació Oncovallès

18 h Espai d’Arts
Dimecres oberts a la Miranda 
Presentació “Objecte d’artista i els seus 
derivats”, de Sylvie Bussières

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàsics al dia. El amor en los tiempos del 
cólera de Gabriel García Márquez. Club de 
lectura dinamitzat per Montserrat Lorente, 
professora de literatura
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

dIjOuS, 9 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l’Ajuntament
Més info i inscripcions, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Biographies and conversation. An introduc-
tion to famous British people. Boudicca and 
the romance of national myths
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

Enguany la diada de Sant Jordi s’escau en dijous i això farà conviure la 
fira del llibre i les parades de venda de roses amb el mercat setmanal. 
Les parades que els dijous normalment se situen sota la Porxada es 
reubicaran en altres punts del mercat.
La programació de Sant Jordi, sota el lema Per l’abril lletres mil, con-
templa un seguit de propostes durant tot el mes i per a tots els públics 
(espectacles, tallers, presentacions, tertúlies, vermut, signatures de 
llibres...) concentrant el gruix d’activitats els dies 22, 23 i 24. Així doncs, 
el dia 22 al migdia s’inicia la fira del llibre i la venda de roses amb para-
des a la plaça de la Porxada i al c. Anselm Clavé, i com ja es tradició, a 
la tarda, es farà la trobada d’autors locals i la lectura del Pregó de Sant 
Jordi, enguany amb la periodista i poeta Anna Ballbona. El dia 23 serà 
una jornada atapeïda de propostes, amb tallers infantils, contes, book-
crossing, sardanes, actuació dels Xics i una novetat, l’espai familiar de 
lectura a la pl. Maluquer i Salvador, un racó tranquil adreçat a famílies 
amb infants petits per compartir lectures i moments màgics a través 
dels llibres i contes que tindran a l’abast. El dia 24 arriba el tradicional 
taller infantil a la Troca, que aquest any se centrarà en els dracs. Aquest 
any, cal destacar dues iniciatives que vinculen la història de la ciutat 
amb la literatura: la presentació de la beca “Escrit per...” que impulsen 
l’Associació Cultural de Granollers, l’Editorial Alpina i l’Arxiu Municipal 
per fomentar l’escriptura narrativa sobre Granollers i el Vallès Oriental, 
el dia 16 a la tarda a la Biblioteca Can Pedrals; i la tertúlia sobre la diada 
de Sant Jordi durant la transició, que es farà a Can Jonch la tarda del dia 
14. Podeu consultar tota la informació a www.granollers.cat/santjordi

Sant Jordi omple els carrers de 
llibres, roses i activitats per a tothom
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dIvENdRES, 10

16.30 Escola Pereanton
Música a la fresca. Concert amb 
l’orquestra de corda de l’EMM Josep M. 
Ruera i alumnes d’educació infantil
Organitza: Escola i AMPA Pereanton

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Trobada del club de lectura 
per a infants de 7 a 11 anys
Més informació a la biblioteca

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Programa de reducció de 
l’estrès amb Mindfulness”. A càrrec de 
Javi Lucas

19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l’exposició col·lectiva de 
pintura. Alumnes del Casino de Granollers

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Mr. Turner 
Director: Mike Leigh
Organitza: Cineclub de l’AC

20 h Galeria Espai BM
Inauguració de l’exposició del Dr. Agustín 
Alomar

20 h La Troca. Roca Umbert
Acció dinamitzada per conèixer el món 
casteller. A càrrec de l’artista David 
del Hierro. Activitat emmarcada dins 
l’exposició “Força, equilibri, valor i seny”
Inscripció prèvia, tel. 93 879 18 03, 
espaidarts@rocaumbert.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Vanesa Martín. Presentació del 
seu quart treball, Crónica de un baile

dISSAbtE, 11 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Moussy and Linda Say Bye. Hora 
menuda en anglès. Per a infants d’1 a 4 
anys. Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91
Dinamitza i col·labora: Kids and Us

11 h Espai Llançadora
Taller. Circ en família 
Organitza: La Llançadora 

11.30 h Plaça de les Hortes
Jam de swing! Dins el Calendari Verd de 
Primavera
Organitza: Bigpotters Swing

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem. Cantada de cançons popu-
lars i tradicionals, oberta a tothom  
Recorregut caminant, des de la Corona 
fins a la Porxada

EXPOSICIONS

bIblIoTeCA CAN peDrAlS
exposició Col·lectiva de pintura 
Alumnes del Casino de Granollers
Del 10 al 24 d’abril

CAN JoNCH
“el voluntariat té un punt. Tu tens 
un punt”
Del 15 al 29 d’abril

eSpAI GrAllA
Moisès Vilageliu.Fotografia
Del 7 d’abril al 2 de maig

GAlerIA eSpAI bM
Dr. Agustín Alomar
Del 10 d’abril al 9 de maig

GrA. eSpAI GrA-FIX
Textos il·lustrats Celestí bellera
De l’1 al 13 d’abril
Cartells Concurs Musik N Viu 2015
Del 21 d’abril al 6 de maig

MUSeU De CIÈNCIeS NATUrAlS
Adéu soroll!
Del 22 d’abril al 14 de juny

CoNTINUeN...

AGrUpACIÓ eXCUrSIoNISTA De 
GrANollerS
10è Concurs Fotogràfic “la 
Muntanya”
Fins al 24 d’abril

AJUNTAMeNT De GrANollerS
“els inicis del bàsquet a la ciutat”
Fotografies de l’Arxiu Municipal
Fins al 8 de maig 

eSpAI D’ArTS De roCA UMberT
“Força, equilibri, valor i seny”
David del Hierro
Fins a l’11 d’abri

MUSeU De GrANollerS
Josep Vernis
Fins al 19 d’abril
“Jordi benito. Idees com a imatges / 
Documents com a obres d’art
Fins al 27 de setembre

rACÓ D’ArT. ANTIGA CASA MATAS
Homenatge a en Jordi benito
Fins al 30 d’abril 

eXpoSICIoNS lITerÀrIeS

SAlA CIUTAT
pau Farell / enric lax / Josu oliva
Fins al 21 de juny

MUSeU De GrANollerS
“Joan brossa: escolteu aquest 
silenci”
Fins al 3 de maig

l’eSpAI D’ArTS A ArTS lIbrIS
Fira internac. d’edició contemporània
Del 23 al 26 d’abril a l’Arts Santa Mònica 
Barcelona

eSpAI bM GAlerIA D’ArT 
Vine i dibuixa!
Us conviden a dibuixar la llegenda de 
Sant Jordi i a penjar els dibuixos a la 
galeria. 
Del 21 al 23 d’abril de 17.30 a 20.30 h

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, que se celebra a nivell 
mundial cada 29 d’abril, s’organitzarà a Granollers una jornada per 
commemorar l’efemèride el diumenge 25 d’abril. El gruix de les ac-
tuacions serà a la tarda a la plaça de l’Església, on escoles i entitats de 
dansa de la ciutat oferiran espectacles de dansa tradicional i contem-
porània i de flamenc, entre altres, amb l’objectiu d’acostar la dansa al 
públic i de difondre els diferents estils que la integren. Per finalitzar 
la celebració convidaran a tothom a ballar una coreografia col·lectiva,  
que ja es pot consultar al web www.teatreauditoridegranollers.cat per 
aprendre’n els passos.

Se celebra el Dia de la Dansa amb 
actuacions i una ballada col·lectiva
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17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. LEGO. La pel·lícula
Recomanada a partir de 7 anys 
Durada: 100 minuts

18 i 21 hTeatre Auditori de Granollers
Teatre. El crèdit. Direcció: Sergi Belbel 
Dues funcions

18 h Nau B1. Roca Umbert 
espectacle familiar. No tinc por, a càrrec 
de la companyia Tanaka Teatre
Recomanat per a infants de 2 a 8 anys

20 h Gra. Equipament juvenil
Concerts de lluna plena. Programació mu-
sical amb grups de Granollers i comarca 
Organitza: ASGRAM

20 h La Tèrmica. Roca Umbert.
Teatre. Els 3 silencis. Projecte teatral per 
recuperar la memòria de l’antiga fàbrica 
Roca Umbert . Funcions els dies 11, 12, 18, 
19, 25 i 26 d’abril

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Descansa amb en Pau, amb la 
Cia. Vainilla Lila i Bertus Compañó

dIuMENGE, 12

8.30 h Plaça de la Porxada
33a excursió popular de Granollers
Excursió de 14 km pels voltants de  
Granollers. Inscripció gratuïta 30 minuts 
abans de la sortida. Cal portar l’esmorzar 
de casa
Organitza: Agrupació Excursionista de 
Granollers
Més info: www.aeg.cat

9.30 h C. Sant Plàcid
36è Cros escolar Anna Mogas. Sortida des 
de la mateixa escola
Organitza: AMPA A. Mogas

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Cabaret Elegance. Amb la companyia 
Elegants Genuïns
Recomanat a partir de 3 anys

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Descansa amb en Pau, amb la Cia. 
Vainilla Lila i Bertus Compañó

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Mr. Turner
Director: Mike Leigh

dILLuNS, 13

18 h Centre Cívic Nord
Xerrada “Mètode Yueng”. A càrrec de 
Raquel Font, terapeuta
Organitza: Fundació Oncovallès

18 h CTUG. Roca Umbert
Curs “Control de sistemes amb Python” 
Introducció als sistemes interactius per 
a instal.lacions artístiques. A càrrec de 
Frederic Font 

dIMARtS, 14 

11 h Edifici de Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries 
“Els quatre gats. Bressol del modernisme 
català”. A càrrec de Bernat Puigdollers, 
historiador i crític d’art 
Organitza: AGEVO. Col·l.: Òmnium Cultural 

20 h Centre Cultural
Dimarts Singular. Las maestras de la 
República (2013). Directora: Pilar Pérez 
Solano

dIMEcRES, 15

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
la penya dels llibres. Club de lectura per 
a nois i noies de 12 a 16 anys

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Dimecres oberts a la Miranda
Presentació dels projectes resultants del 
curs “Sistemes interactius amb Python”

20 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Inauguració de l’exposició “El voluntariat 
té un punt. Tu tens un punt”

dIjOuS, 16

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l’Ajuntament
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès “Crazy Quiz!” 
Competició divertida per practicar l’anglès 
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

19 h Centre Cívic Can Gili
Xerrada: “Autoestima i alimentació salu-
dable?”. A càrrec de Cristina Carretero, 
psicòloga de la Fundació Imatge i Autoes-
tima, i ACAB 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. L’avi de 100 anys que es va 
escapar per la finestra, de Jonas Jonasson 
Dinamitzat per Maite Roldán, escriptora
Més info i inscripció, tel. 93 860 44 50

dIvENdRES, 17

10.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. L’illa del 
tresor. Dinamitzat per Francesc F. Ange-
lats
Més info i inscripció, tel. 93 860 44 50 
Col·labora: CNLVO

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Aromes i additius en els ali-
ments”. A càrrec de Salvador Riera

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Dans la cour (En 
un patio de París, 2014). Director: Pierre 
Salvadori

dISSAbtE, 18

10 h Parc Torras Villà
Taller “Aquarel·la i paisatge”. Experi-
mentació amb l’aquarel·la a través de la 
contemplació de les formes vegetals de la 
primavera. Més info: www.rocaumbert.cat

10 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Jornada d’art i filosofia. Reflexions sobre 
la creació artística: bellesa i lletjor al 
llindar de l’obra d’art. Taula rodona, dinar i 
experiències creatives

11 h Pl. de Jacint Verdaguer
Taller de circ. 10è aniversari de la Llança-
dora. Dia Mundial del Circ 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
laboratori de lletres i imatges
“La biblioteca somiada”, amb Glòria 
Gorchs. Per a infants a partir de 5 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50 

22 h La Troca
Jam de swing!
Organitza: Bigpotters Swing
Col·labora.: Lindy Frogs

dIuMENGE, 19 

10 h Plaça Lledoner
3a pedalada popular amb l’AV Lledoner 
Recorregut: 16 km
Més info, tel. 93 846 40 10
Organitza: AV Lledoner

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Granollers, més enllà del 
ferrocarril”. Més info, tel. 93 842 68 41
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17 h Teatre Auditori de Granollers
presentació de l’exposició
“#amorbrujoXXI, posant al dia Falla”

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. L’orquestra... i olé!. Amb 
l’OCGr i Alba Carmona. Presentació de 
David Puertas, divulgador musical 
Recomanat a partir de 5 anys

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert solidari amb la Cobla Contem-
porània en el seu 20è aniversari.
Organitza: Mans Unides VO

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert clàssica. El amor brujo. Amb 
l’OCGr i Alba Carmona

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Dans la cour (En 
un patio de París, 2014). Director: Pierre 
Salvadori

dILLuNS, 20

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
llegir el teatre. Mots de ritual per a Elec-
tra, de Josep Palau i Fabre. Dinamitzat per 
Francesc Viñas, professor de literatura 
Més informació i inscripció a la Biblioteca 
Can Pedrals

dIMARtS, 21

15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil
La casa sota la sorra. Dinamitzat per 
Francesc F. Angelats, prof. de literatura 
Més info i inscripció a la biblioteca
Col·labora: CNLVO

16 h Gra. Equipament juvenil
Inici de l’exposició dels cartells presentats 
en el concurs Musik N Viu 2015

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries  
“El romànic a Catalunya”. A càrrec de 
Jordi González Llàcer, llicenciat en filoso-
fia i lletres i doctorat en geografia i història 
de l’art.Organitza: AGEVO 
Col·labora: Òmnium Cultural

dIMEcRES, 22 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
l’hora menuda. Aigua!. Amb Anna 
Torrents, mestra de música
Per a infants de 15 a 36 mesos. Inscripció 
prèvia a la biblioteca

dIjOuS, 23 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l’Ajuntament
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

dIvENdRES, 24

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Teràpia Detox”. A càrrec de 
Núria Puig

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Relatos salva-
jes. Director: Damián Szifron

21 h Tetre Auditori de Granollers
Teatre. Fedra de Jean Racine, amb Emma 
Vilarasau. Direcció: Sergi Belbel 

21.30 h Espai Dansa. Roca Umbert
espectacle de clown i videoart
Benvinguts a casa vostra, de Patricia 
Habchy i Vicenç Viaplana

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Lausana

dISSAbtE, 25 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
l’hora menuda. Aigua!. Amb Anna 
Torrents, mestra de música. Per a infants 
de 15 a 36 mesos. Inscripció prèvia a la 
biblioteca

17 h Plaça de l’Església
ballada de swing! Amb Bigpotter Swing 
Dins el Dia Internacional de la Dansa

17.30 h Plaça de l’Església
Celebrem el Dia de la Dansa. Dia Interna-
cional de la Dansa. Espectacles de dansa 
tradicional i contemporània omplen els 
carrers. Organitza: escoles i entitats de 
dansa, GRA i Teatre Auditori de Granollers

18 h Espai Llançadora
Festa i cabaret obert.10è aniversari de la 
Llançadora. Associació d’artistes

19 h Sala Tarafa
lliurament dels premis del XXII Concurs 
de Narracions Solidàries
Més info, www.mansunidesvor.org

dIuMENGE, 26

11 h Plaça de la Porxada
pedalada dels rellotges de sol. Itinerari 
amb bicicleta per descobrir rellotges de 
sol. Organitza: Granollers Pedala

12 h Escola Pereanton
Música a la fresca. Concert de swing i ball 
de lindy hop. Organitza: Escola i AMPA 
Pereanton. Col·labora: Bigpotters

18 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Cançons de la lluna al barret
A càrrec del Cor infantil Amics de la Unió 
Homenatge a Josep Vila Casañas. Piano: 
Josep Surinyac. Direcció coreogràfica: Sol 
Picó. Direcció musical: Josep Vila Jover
Recomanat a partir de 5 anys

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Relatos salva-
jes. Director: Damián Szifron

dILLuNS, 27

18.30 h CTUG. Roca Umbert.
Curs. “Els misteris de la literatura”
A càrrec d’Esteve Plantada, poeta 

dIMARtS, 28 

11 h Edifici de Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info i inscripcions tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
“La Mancomunitat de Catalunya, 100 anys 
després” A càrrec d’Antoni Dalmau, llicen-
ciat en història. Organitza: AGEVO 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “La vida com 
a final i l’existència com a finalitat” 

20 h Centre Cultural
Dimarts Singular. Sur le chemin de l’école 
(Camino a la escuela, 2013)
Director: Pascal Plisson

dIMEcRES, 29 

17 h Plaça de Sant Miquel
Dansa amb la plaça. Dia Internacional de 
la Dansa. Col·labora: Escola Joan Solans, 
Grup de Moviment

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès 
“The Gigantic Turnip”. Per a infants a partir 
de 4 anys. Inscripció prèvia a la biblioteca
Col·labora i dinamitza: Cambridge School 

dIjOuS, 30 

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Franc Ponti, prof. del Cen-
tre d’Innovació i Emprenedoria d’EADA. 
Dins el cicle “Més enllà del repte de ser 
persona”. Org.: Gran Centre
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Per què vau decidir, després de fer el curs 
d’entrenament d’emprenedores, crear 
l’associació Empenta Granollers?
Carme. Al curs vam veure que trobar-nos i com-
partir experiències funcionava, de manera que 
vam voler donar-hi continuïtat i oferir-ho a altres 
dones perquè se’n poguessin beneficiar. Vam coin-
cidir en un moment que bona part iniciàvem els 
nostres projectes emprenedors i compartir dubtes 
ens servia d’ajuda.
Olga. En el meu cas, no tenia ni projecte quan em 
vaig apuntar al curs, però em va semblar molt inte-
ressant i que em podia ajudar personalment. I vaig 
sortir d’allà amb un projecte i una empresa que 
vaig crear poc després. La meva intenció era buscar 
feina, però en no trobar-ne, hi vaig donar la volta.

L’entitat té la seu social a Can Muntanyola, de 
quina manera hi col·laboreu?
C. Hi fem les reunions de junta i d’associades. És 
molt interessant la difusió que ens fan des d’allà, 
perquè compartim el mateix àmbit, el de la gent 
emprenedora. És el punt de trobada, d’on sortim 
i on podem trobar gent interessada en la nostra 
proposta.

Parlem de la vostra entitat. Quantes empre-
ses o activitats econòmiques aplegueu, on 
s’ubiquen i a quins sectors pertanyen?

 
Empenta Granollers és una associació 
de dones emprenedores nascuda a 
final de 2013, una entitat sense ànim 
de lucre que neix amb la il·lusió i 
l’empenta d’un grup de dones que 
volen emprendre o fer créixer un 
projecte empresarial o professional 
al territori. Les 9 sòcies fundadores 
van coincidir en la primera edició  del 
curs “Pla d’entrenament en habilitats 
emprenedores per a dones” organitzat 
a Can Muntanyola, el Centre de 
Serveis a les Empreses de Granollers. 
De la connexió que van establir i 
la confluència d’interessos sorgeix 
aquesta entitat.

O. Ara tenim 43 associades, amb activitat econò-
mica sobretot a Granollers i la comarca, i també al 
Vallès Occidental, Maresme i Barcelona. 
C. Pel que fa a sectors, l’entitat va paral·lela a la 
societat, en som un reflex: hi ha artesania, tecnolo-
gia, comerç, disseny... està molt repartit. 

Penseu que la dona ho té més difícil a l’hora de 
tirar endavant el seu propi negoci?
C. Les dades ens diuen que es reben les mateixes 
sol·licituds d’informació per part d’homes que de 
dones, per obrir un negoci, però que el percentat-
ge d’oberts per dones és inferior. Malauradament, 
alguns projectes queden aturats per handicaps 
familiars o d’altra mena. Un dels objectius de 
l’associació és evidenciar que altres dones en les 
mateixes condicions tiren endavant el seu negoci 
i això pot donar l’empenta a una dona que s’ho 
estigui plantejant.
O. Hi has de dedicar moltes hores. Allò que diuen, 
que no hi ha horari, és cert.

Què distingeix Empenta Granollers d’altres 
associacions mixtes?
C. Al curs vam veure que la manera de treba-
llar i donar-nos suport, entre dones, és diferent. 
Els homes potser no tenen aquesta necessitat de 
col·laboració. 
O. No és un tema de feminisme, les dones potser 

Olga Torrillas i Carme Elcacho
Tresorera i presidenta, respectivament, d’Empenta Granollers

ENTREVISTA A
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“La manera 
de treballar 
i donar-nos 

suport, entre 
dones, és 
diferent” 
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“Estem treballant per oferir a la Fira de l’Ascensió 
una zona compartida d’emprenedoria”

compartim més i els homes probablement són més 
tancats.

Heu celebrat el Dia Internacional de la Dona 
treballant, organitzant un networking (activitat 
per ampliar la xarxa de contactes) de dones 
emprenedores. Quin balanç en feu?
C. En les trobades que fem, el retorn que ens arri-
ba de les participants  –que ja ens han demanat que 
n’organitzem un altre– és: “Marxo amb les piles 
carregades, amb molta energia, me’n vaig amb 
moltes idees...” Als networking mixtos, acabes parlant 
només de negoci, de client i proveïdor. En els de 
dones, parles d’experiències, de projectes... vas 
més enllà de la compra-venda.

Quin és el perfil de la participant?
O. Emprenedora, amb projecte o, la majoria de 
vegades, amb empresa ja engegada. Venir al net-
working és una manera d’assajar, si no tens expe-
riència, fent una prova que et dóna seguretat per a 
futures reunions amb clients. 
C. Ara ja no funciona això d’obrir la persiana i 
esperar... Calen molts contactes i aquí se’n fan.

Projectes de futur d’Empenta Granollers?
C. Volem seguir amb les activitat habituals i parti-
cipar a la Fira de l’Ascensió, fer una zona compar-
tida d’emprenedoria, per a homes i dones. Volem 
donar oportunitat als autònoms perquè es puguin 
mostrar a la fira de manera més assequible, més 
econòmica i en un espai més dimensionat. Ara 
estem recollint la demananda existent i en funció 
d’això repartirem l’espai.
O. Estem en converses amb el departament de la 
Fira per fer-ho realitat. Ja hi ha gent interessada...

Què aconsellaríeu a una dona que vulgui mun-
tar el seu negoci?

“ A un 
networking 

fas contactes 
i agafes  

experiència” 

O. Que faci un pla d’empresa i un estudi de 
mercat. Que pensi bé en la ubicació, en el cas 
d’una botiga, i que tingui clar amb quins recur-
sos econòmics compta, perquè estarà uns mesos 
sense percebre un sou; no ingresses de seguida. Cal 
donar-se un mínim d’un any. 
Pots tenir sort, però la sort no ve sola, t’ho has de 
treballar molt.
C. Abans de la crisi potser no calia tenir-ho tan 
estudiat, però ara sí. Però, el fet de no ingressar 
durant el primer mig any, no vol dir que el negoci 
no funcioni.

Aquest any, associades, és més passador...
O. Veus que no estàs sola, que la inseguretat és 
normal als inicis, pots compartir dubtes.
C. En grup constates que els entrebancs que sor-
geixen formen part d’un procés natural.
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El networking d’Empenta a 
Granollers, celebrat a princi-
pis de març, va aplegar una 
cinquantena de participants a 
Can Muntanyola.

Participants a la trobada de 
dones emprenedores del 
passat mes de març
Les sòcies fundadores 
d’Empenta Granollers
networking a Can Muntanyola. 
La finalitat és ampliar les 
possibilitats de negoci
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAEns ho 

juguem tot

El proper mes de maig hi ha eleccions 
municipals. Ben aviat veureu la ciutat 
guarnida de cartells i de propostes per 
a tots els gustos, però des d’ICV-EUiA 
considerem que aquestes no seran unes 
eleccions qualssevol. No seran unes elec-
cions normals, perquè ens hi juguem el 
futur de la nostra ciutat i de la gent que 
hi vivim.
Ja fa sis anys que patim l’estafa de la crisi, 
provocada pels poders financers i pels 
grans especuladors, i ara és el moment 
que hem de decidir si ens en sortim tots i 
totes juntes, amb justícia social i recons-
truint des de la base una nova societat 
basada en valors i principis ben diferents, 
o si només se’n surten els de sempre, 
mentre la majoria social queda empobri-
da i precaritzada eternament.
A Granollers necessitem una opció políti-
ca forta, transformadora, que lluiti de ve-
ritat per la gent, que ho qüestioni tot per 
tornar-ho a repensar entre tots. Una op-
ció ecologista i preocupada per l’entorn 
que deixem a les generacions que vénen. 
Una opció que posi les persones, les se-
ves necessitats reals i les seves inquietuds, 
al centre de l’acció política. I que mai 
respongui a un problema amb un “això 
no ho podem resoldre”, sinó que trobi la 
manera de fer-ho, amb imaginació, amb 
valentia i desafiant les injustes regles de 
joc que ens ofeguen cada dia.
Aquesta opció, a més, ha de combi-
nar la rebel·lia i la imaginació, amb 
l’experiència i el coneixement de la 
ciutat. I ha de ser capaç d’escoltar, de 
debatre i també de decidir. Ha ser una 
opció honesta, transparent i amb solvèn-
cia, perquè ens ho juguem tot.
En el debat sobre com garantim la 
cohesió social i una sortida digna per a 
totes les granollerines i granollerins, ens 
cal una opció política que no s’oblidi 
de ningú, i que estigui sempre a totes 
les lluites i mobilitzacions, amb l’orella 
atenta a les demandes d’entitats, platafor-
mes i veïns. 
Aquesta opció política que necessita Gra-
nollers és, sens dubte, la d’Iniciativa.

Josep Casasnovas Vaquero
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
jcasasnovas@ajuntament.granollers.cat

AGConstruïm 
#NouGranollers

Després de quatre anys d’adreçar-vos pensa-
ments des d’aquesta columna, m’atreveixo a 
fer-vos algunes preguntes en veu alta. Ha ajudat 
prou l’actual govern de la ciutat a superar els 
temps difícils que vivim? Ha fet tot el possible 
amb la seva actuació per construir un futur mi-
llor? Les mirades i complicitats que us adrecen 
han arribat amb franquesa i alleugereixen? Han 
sabut canalitzar les inquietuds i l’espurna que 
porteu dins com a gent de Granollers? I amb la 
mateixa frescor que el primer dia?
Nosaltres pensem que no. S’improvisa sovint 
una reacció davant de molts problemes i se 
n’eludeixen d’altres només amb subterfugis 
perquè són incòmodes. Als barris encara hi 
tenim temes quotidians a resoldre (neteja, man-
teniment...) que no s’arreglen amb pressa, a 
última hora. El futur s’insinua sense el pas ferm 
necessari, la ciutat deixa passar oportunitats... i 
també sovint se’n dóna la culpa als altres.
En aquest temps, la suma que representa Acció 
Granollers no ha deixat de proposar. És el nostre 
estil de fer les coses, d’una altra manera, sobre-
tot ara, que el país es repensa profundament. 
Estic content i em sento convençut que amb 
una nova suma d’esforços aconseguirem un 
bon resultat a la ciutat, no només per endreçar-
la, sinó per construir-la: amb processos que im-
pliquin les persones, amb visió global i capaços 
de canviar les coses de forma innovadora.
És per això que, amb l’ànim de seguir treballant 
per Granollers i la ciutadania, presentem de cara 
a les properes eleccions un projecte renovat, 
il·lusionador i amb moltes ganes de superació. 
Volem tenir l’exigència i l’inconformisme com 
a normes, per tal de perseguir no només una 
nova ciutat, sinó la millor ciutat.
Tenim un equip que defuig personalismes i 
que pretén treballar colze a colze no només a 
les institucions, sinó també al carrer, amb la 
gent. Tenim propostes de caire regenerador i 
participatiu, ja que volem apropar l’Ajuntament 
a la ciutat. Tenim ganes de transformar, d’agitar 
i d’il·lusionar Granollers.
Per tant, només ens manca una cosa: cente-
nars, milers de granollerins i granollerines que 
tinguin ganes que la ciutat comenci a caminar 
en la direcció que expressem en aquestes línies. 
Un rumb en el qual es reforcin les coses bones 
que ja tenim i en què les que no ho són tant, 
desapareguin. Un rumb, no en direcció a una 
ciutat conformista i buròcrata, sinó cap a una 
ciutat amb un projecte polític ambiciós, amb un 
objectiu molt clar: assolir el millor Granollers.

Pep Mur i Planas
www.pepmur.cat

 687 456168
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“Junts fem Granollers” explica la manera 
com volem continuar la nostra acció de go-
vern, amb la gent, amb el conjunt de veïnes i 
veïns de Granollers.
El proper 24 de maig tots i totes decidirem 
cap on volem que vagi la ciutat, les prioritats, 
en què volem que es destinin els recursos 
econòmics de l’Ajuntament. Amb el nostre 
vot, confirmarem majories o en farem de 
noves.
Ens tornem a presentar, sense cofoismes, 
sabent que hi ha feina per fer, amb l’orgull 
d’haver treballat per la ciutat i la seva gent.
No ens entretindrem pensant en el passat, ni 
en el present; volem albirar el futur perquè 
els temps segueixen sent complexos, plens 
d’incerteses i de reptes, però també de noves 
oportunitats que no deixarem escapar i posa-
rem al servei de tots.
Les nostres propostes responen a cinc grans 
objectius.
Governar amb la gent. Hem de deixar enrere 
la visió que el paper de l’Ajuntament és úni-
cament la prestació de serveis. La participació 
és un factor clau. El Consell de Ciutat, el 
voluntariat, camins per aprofundir. Un govern 
transparent a què no volem renunciar. 
Defensar els drets socials des de la proxi-
mitat. Per nosaltres serà prioritari mantenir 
la cartera de serveis que s’ofereixen als ciu-
tadans com un dret, que avui estan en perill 
per les retallades. La igualtat i la cohesió són 
senyes d’identitat del nostre projecte.
Dinamització cultural i creativitat. Les 
polítiques culturals des de la coresponsabilitat 
esdevenen un valor públic imprescindible per 
construir el futur. També com a oportunitat 
econòmica generadora d’activitat. Captar i fer 
possible el talent és un dels reptes que tenim 
com a ciutat.
Qualitat, convivència, identitat. Un objectiu, 
fer la ciutat cada cop més accessible i actuar 
en els eixos que connecten els barris i el cen-
tre, i els barris entre ells. La prioritat, la gent 
a peu, una ciutat tranquil·la i més verda. Una 
aposta per la qualitat de la urbanització com a 
factor de cohesió i inclusió social.
Generar nous motors econòmics. La pro-
jecció i l’atractivitat de la ciutat són elements 
claus per crear ocupació. Desplegar el Pla 
Director del Circuit, dos nous polígons al 
voltant del circuit i la C17, i aixecar l’estació 
de mercaderies ferroviàries per generar sòl 
per a activitats econòmiques són els reptes 
dels propers anys. Cal definir també nous 
objectius del comerç a la ciutat. La innovació 
ha d’estar present en totes les decisions. 

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Granollers

Amb l’arribada de l’epidèmia de grip de cada 
any, les urgències de l’hospital de Granollers 
voregen el col·lapse. Ja fa molt que la ciutat 
ho pateix. En l’informe de l’Observatori del 
Sistema de Salut de Catalunya (2013), el 
servei d’urgències obtenia la nota més baixa 
de tot el país. Una cosa és segura: la causa no 
n’és el personal, que continua fent una gran 
feina en situació de retallades. 
Des de CiU hem traçat unes línies estratègi-
ques que cal afrontar. Per una banda, millo-
rar el funcionament de l’hospital actual, 
reforçant especialment les urgències. En se-
gon terme, recuperar capitalitat en l’àmbit 
sanitari: d’altres ciutats han sabut fer apostes 
estratègiques amb equipaments potents. 
Apostem, en aquest sentit, per reivindicar 
de manera estratègica un nou hospital per 
a Granollers, pensant a termini mitjà i 
llarg, perquè som conscients de la situació 
econòmica i no ens agrada fer volar coloms.
I què hi diu el govern del PSC? En lloc 
de formular plantejaments alternatius, la 
resposta és que no podem plantejar propos-
tes en aquest àmbit per les retallades de la 
Generalitat governada per CiU. Som molt 
conscients de les dures mesures que ha 
hagut d’assumir la Generalitat a causa de 
l’herència econòmica del govern tripartit 
i del dèficit fiscal que pateix. Però si hem 
de parlar de retallades en sanitat a Grano-
llers, no podem oblidar-ne la més grossa de 
totes: el tancament de Policlínica el 2005; 
100 llits i 4 quiròfans tancats, d’un dia per 
l’altre, per una decisió política presa entre 
dos governs liderats pel PSC a Catalunya i a 
Granollers. L’hospital va haver d’assumir un 
volum de pacients per als quals no estava del 
tot preparat.
Ara, la Generalitat sembla que adjudicarà 
el projecte executiu per a un nou equi-
pament a l’espai de l’antiga Policlínica. Un 
punt d’inici, ja que falta molt per veure-hi 
una obra acabada, i un temps durant el qual 
és prioritari reforçar el servei d’urgències 
de l’hospital. I ja n’hi ha prou de dir qui pot 
i qui no pot opinar sobre les coses. Si no, 
políticament acabarem com la Policlínica: un 
solar.

Àlex Sastre i Prieto
Regidor de CiU i candidat a l’Alcaldia
alexsastre.cat

Atenció: Encara ens podeu fer arribar les 
vostres propostes al correu alex@alexsastre.cat o 
al telèfon 722 647 096. Decidim Granollers!

Llega el final de la legislatura, y se nota; hay 
obras por todas partes tratando de cumplir 
con el PAM (el Plan de Actuación Munici-
pal), o por lo menos, parte de él.
Siempre hemos sabido que las mayorías ab-
solutas no son para la democracia y en estos 
4 años lo hemos podido ver, puesto que 
las aportaciones que hemos ido haciendo 
al equipo de gobierno han sido escucha-
das pero no incluidas en la hoja de ruta, 
debido a que el voto de los 13 concejales 
es suficiente para aprobar los temas, sin 
necesidad de contar con  las peticiones de la 
oposición.
Pero hay más, el atribuirse proyectos que en 
realidad no son suyos o decirnos que acep-
tan propuestas y luego no es así. Y ahora 
explicamos el porqué.
En la elaboración de los presupuestos de 
2014, y como es habitual, el equipo de 
gobierno nos pidió que hiciéramos aporta-
ciones. Una de las nuestras fue la de adecuar 
el cruce entre las calles Girona y Francesc 
Ribas. Su respuesta, en un principio, fue 
que, si bien compartían esta necesidad, era 
un tema complejo con muchas complica-
ciones técnicas.
Pero a última hora el regidor de Urbanismo 
nos dijo que aceptaban la propuesta puesto 
que es un cruce muy peligroso y que hay 
que abordar el problema con urgencia.
Pero cuando recibimos el cuadro de in-
versiones modificado, vimos que única-
mente se había presupuestado el proyecto 
de viabilidad técnica. Un hecho que nos 
alertó, puesto que, si se hace este estudio, se 
puede llevar el resultado hacia donde ellos 
quieran. Y efectivamente, así ha sido; con 
fecha 17 de marzo, hemos sabido que la 
rotonda entre estas dos calles NO es viable 
técnicamente. Creemos que es un cruce 
muy peligroso y que necesita urgentemente 
una actuación.
Entonces, ¿a qué conclusiones podemos 
llegar? ¿Nos aceptan las propuestas, no nos 
las  aceptan, nos las aceptan a medias...?
Gobiernan 13 concejales pero hay otros 
12 concejales más que también trabajamos 
para mejorar nuestra ciudad. Doce conceja-
les que dan voz a una parte muy importante 
de la ciudadanía, granollerenses que tienen 
el derecho a saber qué propuestas hacen los 
partidos políticos a los que han confiado su 
voto.

fermín Gutiérrez Martínez
Grup Municipal del PPC de Granollers
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Hi trobaràs l’agenda d’actes, les notícies, els telèfons 
d’urgències...
I a més, ens pots enviar una fotografia de qualsevol 
incidència que vegis al carrer i l’Ajuntament, la resoldrà.
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